
Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet visu lietošanas
instrukciju. Mēs iesakām izmantot tikai oriģinālo
akumulatoru, lādētāju un piederumus, kas
iekļauti ierīces komplektācijā.
Ražotājs un izplatītājs nav atbildīgs par trešo pušu
piederumu lietošanu.
(Šajā rokasgrāmatā uzskaitītās funkcijas var
nedaudz atšķirties atkarībā no modeļa, jo
rokasgrāmata ir viedpulksteņa vispārīgs apraksts,
daži modeļi var atšķirties no standarta).
Pirms pirmās lietošanas reizes uzlādējiet ierīci
vismaz 2 stundas.
Pirms ierīces lietošanas ir jālejupielādē un
jāinstalē lietotne un jāpieņem visas atļaujas, citādi
visas funkcijas nebūs pieejamas.
Uzņēmums patur tiesības mainīt šīs
rokasgrāmatas saturu.

Lai uzlādētu veselības joslu, pavelciet sloksniņu
blakus ekrānam, lai atklātu USB portu, un pēc tam
ievietojiet uzgalīti jebkurā USB portā.
Lai ieslēgtu: ilgāk turiet nospiestu skārienpogu. 
Lai izslēgtu: pārslēdziet ekrānu uz pulksteņa
izslēgšanas lapu un ilgāk turiet nospiestu
skārienpogu.

2.3 Viedpulkstenis var automātiski uzraudzīt jūsu
vakara miegu, pieskarieties ekrānam un pārslēdzieties
uz miega ekrānu, lai pārbaudītu miega kvalitāti. Pēc šīs
funkcijas manuālas aktivizēšanas pulkstenis var
noteikt datus no pēcpusdienas miega un nestandarta
miega stundām (piemēram, strādājot naktī). Dati tiek
nosūtīti uz lietotni. Miega mērījumi ir iespējami no plkst.
22:00 līdz 8:00.

2.4 Spiediena mērīšana: Lai veiktu mērījumu,
pulksteņa izvēlnē meklējiet spiediena mērījumu, un
mērījums sāksies automātiski. Jūsu rokām jābūt
novietotām līdzeni uz ķermeņa, un pulksteņam jābūt
cieši piespiestam pie ādas. Pieņemta norma
sistoliskajam spiedienam ir 120 mm Hg un
diastoliskajam spiedienam - 80 mm Hg . Tomēr
jāatceras, ka asinsspiediens dienas laikā pastāvīgi
svārstās un mainās arī ar vecumu. Jo vecāks cilvēks ir,
jo lielāks ir spiediens. Ir arī atšķirīgas normas bērniem
un cilvēkiem ar hroniskām slimībām.

2.5 Skriešana, sporta režīms: pulksteņa izvēlnē atrodiet
lapu ar uzrakstu "RUN" un turiet displeju, lai iedarbinātu
funkciju. Lai pabeigtu mērījumu vai izietu no funkcijas,
pieskarieties ekrānam un ritiniet pa opcijām. Turiet
ekrānu, lai apstiprinātu savu izvēli.

CIENĪJAMAIS KLIENTS, PALDIES
 PAR MŪSU PRODUKTA IEGĀDI!

Pirms pulksteņa pirmās lietošanas reizes tas ir
jāuzlādē un jāaktivizē.

PIRMĀ IZMANTOŠANA 

FUNKCIJAS

1.1 Jums ir nepieciešams lejupielādēt lietotni "WoFit"
iOS tālruņiem un lietotni "morePro" Android tālruņiem,
izmantojot īpašu veikalu vai QR kodu.

IZNĪCINĀŠANAS INSTRUKCIJAS

PIETEIKUMI

1.2 Pēc programmas instalēšanas iespējojiet
Bluetooth un programmu tālrunī. Apstipriniet
paziņojumu un citas atļaujas, ko tas pieprasa.
Izveidojiet kontu, aizpildiet savu profilu ar informāciju,
piemēram, vārdu, uzvārdu, vecumu, svaru u. c., un
sekojiet lietotnes norādījumiem.

1.3 Lai pārslēgtos starp funkcijām, izmantojiet
skārienpogu ekrāna apakšā.

2.1 EKG mērīšana: Lai veiktu mērījumus, ievadiet
viedpulkstenī pieejamo EKG opciju un turiet ekrānu,
lai sāktu mērījumus. Mērīšanas laikā turiet metāla
plāksnīti pulksteņa priekšpusē. Pulksteņa elektrodi
jāpiestiprina pie ādas. Rezultāts ir pieejams lietotnē. 

2.2 Ierīce var automātiski noteikt dažas ikdienas
aktivitātes (soļu skaits, attālums, sadedzinātās
kalorijas).

2.6 Laiks un datums : ierīce sinhronizē datumu un
laiku no tālruņa, tiklīdz viedpulkstenis ir veiksmīgi
savienots ar lietotni.

2.7 soļu skaitītājs: saskaita soļu skaitu, ko esat spēris
vienā dienā. Pusnaktī pulksteņa rādījumi tiek
atjaunoti līdz nullei.

2.8 Informācija par aktivitāti: otrajā ekrānā tiek
parādīti dati - soļu skaits, dienas laikā veiktais
attālums un sadedzināto kaloriju skaits. Dati tiek
saglabāti lietotnē. Skaitītājs tiek atiestatīts plkst.
24:00. 

2.9 Asins skābekļa koncentrācijas monitorings. Pēc
mērījumu veikšanas pulksteņa displejā parādīsies
rezultāts. Norma ir 94-99%.

3.0 Skaitītājs. Dodieties uz "iestatījumi", pēc tam uz
"ierīces" un iespējojiet opciju "hronometrs".

3.1 Zvanu brīdinājumi: ja kāds zvana uz jūsu
mobilo tālruni, ierīce jūs brīdinās ar vibrāciju, un jūs
varat izslēgt zvanu savā pulkstenī.
Varat izslēgt skaņu vai noraidīt zvanu savā
pulkstenī.

JAUNUMI

EKG mērīšanas laikā pārliecinieties, ka pulksteni
nēsājat uz kreisās rokas, turot pirkstu uz
pulksteņa priekšējās metāla daļas.
EKG mērījumu laikā pārliecinieties, vai
pulksteņa apakšpusē esošais elektrods cieši
pieguļ jūsu ādai; ja tas nav pietiekami cieši
pieguļošs, samitriniet ādu ar ūdeni.
Testa laikā nekustieties un nerunājiet
Mērot miegu, pārliecinieties, ka pulkstenis ir
tuvu jūsu ādai. 
Ja oksigenācijas signāls ir pārāk vājš, noņemiet
pulksteni un uzlieciet pirkstu uz sensora
pulksteņa apakšdaļā.
Šī ierīce nav medicīnas ierīce, mērījumi ir tikai
orientējoši.
Miega mērīšanai izmantotais sensors ir balstīts
uz paātrinājumu, tāpēc gulēšanu nekustīgi var
uzskatīt par miegu.

SVARĪGA INFORMĀCIJA

Garantijas apkalpošana:
1. Normālos lietošanas apstākļos, ja vien produktam
nav mehānisku bojājumu un to nav izraisījusi
nepareiza lietošana, 24 mēnešus no iegādes
datuma patērētāji var izmantot bezmaksas
garantijas pakalpojumu.
2:
A. kaitējums ir pašu radīts,
B. garantijas termiņš ir beidzies,
C. viņi nav lietojuši izstrādājumu saskaņā ar
lietošanas un apkopes instrukcijām,
D. izjaukti, remontēti vai iegremdēti ūdenī.

GARANTIJA

-Lūdzu, nelietojiet pulksteni dušā.
-Nēsājiet pulksteni izolētā baseinā, saunā vai citā vidē
ar augstu temperatūru un mitrumu.
-Nenoņemiet pulksteni, kad mazgājat rokas vai seju
vai strādājat ar ziepēm vai tīrīšanas līdzekļiem.
-Pēc iegremdēšanas jūrā nomazgājiet no pulksteņa
sāli vai netīrumus.

1.Zems akumulatora uzlādes līmenis:
Ja akumulatora uzlādes līmenis ir zems, nekavējoties
uzlādējiet ierīci, lai aizsargātu akumulatora darbības
laiku.

2.Charging:
Nelietojiet pulksteni, kamēr tas tiek uzlādēts.

3.Ambient temperatūra uzlādes laikā virs 
50 grādi C var izraisīt ierīces pārkaršanu, deformāciju
un apdegumus.

4.Nepeldiet, nirt un nelietojiet ierīci zem ūdens.

5.Ierīcē ir iebūvēts akumulators, un to ir aizliegts
atsevišķi demontēt.

6.Izvairieties no saskares ar acīm un ādu akumulatora
plīsuma un noplūdes gadījumā.

1.Drošība:
-notīriet pulksteni ar mīkstu drānu, lai nesabojātu
pulksteni un siksniņu. 
(izmantojiet tīru vai jūras ūdeni)
-pārliecinieties, ka pulksteņa sirdsdarbības lēca ir
tuvu jūsu ādai.
-Dēļ laikapstākļu ādas temperatūra uz jūsu plaukstas
ir pārāk zema, kas ietekmē sirdsdarbības kontroli.

2.Piezīmes par ūdensizturību (pat ja tas ir
ūdensizturīgs pulkstenis):
Pievērsiet uzmanību šādiem paņēmieniem, jo tie
vājina ūdensizturību.

1. Vairoga izskata maiņa: atveriet programmu, atveriet
iestatījumus "iestatījumi" -> "ierīces" -> "sejas stili" un
iestatiet seju.
2. Iestatiet savu ikdienas soļu mērķi: dodieties uz
iestatījumiem -> "iestatījumi" -> "mērķi" un iestatiet
savus mērķus.
3. Atiestatiet ierīces rūpnīcas iestatījumus: dodieties uz
iestatījumiem -> "iestatījumi" un noklikšķiniet uz "dzēst
ierīces datus". 
4. Nepārtraukta sirdsdarbības mērīšana: atveriet sadaļu
"iestatījumi", pēc tam "pārslēgšanas iestatījumi" un
izvēlieties "Automātiska sirdsdarbības noteikšana".
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LIETOTNĒ PIEEJAMĀS FUNKCIJAS

APARATŪRAS PRASĪBAS

iOS 9.0 un jaunāka versija
Android 4.4 un jaunāka versija
Bluetooth 4.0 atbalsts

3.2 Ziņu brīdinājumi: Kad tālrunī tiek saņemta jauna
ziņa, ierīce vibrē.
PIEZĪME: 
Savienojumam ar tālruni jābūt labam, lai pulksteņa
ekrānā tiktu saņemti ziņu un zvanu paziņojumi. 
Ja vēlaties, lai jūsu pulkstenis saņemtu paziņojumus
par ziņojumiem un zvaniem, šī opcija jāaktivizē
lietotnes iestatījumos.
Dodieties uz programmu "iestatījumi" un noklikšķiniet
uz "ierīces" -> "paziņojumi" -> "paziņojumi" un atlasiet
programmas, no kurām vēlaties saņemt paziņojumus.
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